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ZP/PN/13/15 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro 
 

na realizacje zamówienia publicznego pn: 
  
 
 
 
 

„Usługi załadunku i rozładunku środków inscenizacji i innych 
przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                

 
 

                            ZATWIERDZIŁ 
 
          Karol Dutczak 

          Pełniący Obowiązki   
       Zastępcy Dyrektora Opery Wrocławskiej 

 
 

 
 
 
 
 

Wrocław, sierpień 2015r 
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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

Tel.(+48)(71) 370-88-50 

fax.(+48)(71) 370-88-62 

NIP: 896-000-55-26 

REGON: 000 278 942 

 

Adres do korespondencji: 

Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11.08.2015r:  

• w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

• na stronie internetowej Zamawiającego:www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

• tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego- ul. Świdnicka 35 we Wrocławiu. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1.Uwzględniając charakter usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający wszczyna 

postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 

768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów 

wykonawczych do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy towarzyszące. 

2. Ustawę Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz SIWZ wraz z załącznikami należy traktować 

jako podstawę do sporządzenia oferty. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych    

63.11.00.00-3 usługi przeładunku towarów 

63.71.00.00-9 usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia są usługi załadunku i rozładunku środków inscenizacji i innych 

przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej. 

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają  Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór 

Umowy znajdujące się w dokumentacji postępowania – Załączniki 7 i 8 do SIWZ 
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IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA 

      ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

Od 01 września 2015 do 31 lipca 2016. 

2..Miejsce wykonania zamówienia Zamawiający określa szczegółowo zgodnie z zapisami Opisu 

Przedmiotu Zamówienia.                                   

 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

2. Jeżeli Wykonawca będzie powierzał część przedmiotu zamówienia podwykonawcom, wówczas 

zakres rzeczowy podzleconych prac należy wskazać w formularzu Oferty. Zlecenie części 

zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były 

działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie 

zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.  

 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

DOTYCZĄCYCH DOSTAW. 

Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów i 

oświadczeń.  

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia – 

zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku, 
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2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

    Wykonawca  w okresie trzech  ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje  z należytą starannością co 

najmniej  jedną usługę polegającą na świadczeniu przez okres min. 6 miesięcy usług 

załadunkowych i/lub rozładunkowych towarów na rzecz jednego Zamawiającego oraz 

udokumentuje, że zamówienia te zostały/są wykonane/wykonywane należycie. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizacje 

zamówienia - zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie niniejszego warunku. 

 

4).dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie, pozwalające na prawidłową realizacje zamówienia  

    Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia  będzie dysponować: 

    Co najmniej 6 osobami do realizacji zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą która będzie 

pełnić funkcję brygadzisty, która posiada co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w 

organizacji usług załadunku i/lub rozładunku towarów. 

 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

     Wykonawca ma posiadać ważne na dzień składania oferty ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie mniejszą niż:  1 000 000,00 zł. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

wymienione w pkt. VIII.2 każdy z wykonawców musi spełniać oddzielnie, natomiast warunki 

określone w pkt.VIII.1 ppkt. 1), 2), 3)  4) i 5)  wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

 

 1. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1). Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 

do SIWZ. 

2). Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
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wykonane, wg załącznika nr 5 SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie 

     Przez usługi  dla potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zmawiający 

rozumie, co najmniej te usługi i zamówienia, o których mowa w pkt. VIII.1.2) SIWZ. 

       

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenia 

powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a). 

    W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w 

wykazie, o którym mowa w powyżej zostały wcześniej lub są nadal wykonane , 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

 

3). Wykaz osób - dostępnych wykonawcy osób do pełnienia funkcji brygadzisty - w celu 

wykonania zamówienia, do wykazania spełniania warunków dysponowania potencjałem 

osobowym pozwalającym na prawidłową realizacje zamówienia, wg odpowiednio 

załącznika Nr 6 do SIWZ. 

 

4). Opłacona polisa (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno lub wszystkie zdarzenia, w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w rozdziale VIII pkt 5 warunku 

sytuacji ekonomicznej. 

 

Sytuacja ekonomiczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie 

oceniana łącznie. 

 

UWAGA : Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu) nie wynika, że 

jest ona (on) opłacona (opłacony), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić 

dowód jej (jego) opłacenia. 

 

 2. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.1 PZP: 

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg załącznika nr 3 

do SIWZ. 
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2). Aktualny odpis (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę) z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 

samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, pobrane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

 3. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.2 pkt.5 PZP: 

1).Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póz. zm.) 

albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 

do SIWZ. 

 

4.Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału, o których mowa w 

art.22 ust.1 może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu w 

formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu 

oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda również dokumentów 

dotyczących: 

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX.2.1) oraz 

pkt. IX.2.2)  SIWZ. 

 

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, 

konsorcjum)  

1).Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)-  

art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

2).W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści 

pełnomocnictwa, załączonego w oryginale, lub w formie kopii poświadczonej 

notarialnie. 

3).Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 

   złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w: pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2), pkt.IX.3 

4).Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy składają 

wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców na jednym 

formularzu oświadczenia; 

5)..W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika. 

 
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.2) składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.     

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej 
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, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
7. Pozostałe informacje: 
1).Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

2).Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe  

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 

ust 3 ustawy). 

 

8. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE 

USŁUGI  SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ( art.25 ust.1 pkt.2) Pzp): 

    Nie dotyczy 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

   fakt ich otrzymania. 

2.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

3.Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą 

elektroniczną z wyjątkiem: W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu oferty 

numeru fax., lub jeśli podany nr fax nie jest sprawny, Zamawiający oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przesyła Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej i 
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domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało Wykonawcy doręczone w sposób 

umożliwiający mu zapoznanie się z treścią pisma. 

4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 

piśmie pod adres zamawiającego. Zapytania mogą być składane faksem pod numer 

071/370 88 52. 

5.Zamawiający niezwłocznie lecz nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania 

   ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.Treść odpowiedzi na pytania zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

7.Jeżeli pytania do SIWZ wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może 

udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić je bez rozpoznania. 

8.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu zadawania pytań, o którym 

mowa powyżej. 

9.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie (art. 12 a ust. 3)  

10.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub 

wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma złożoną, jako późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

11.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

 

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

    - w zakresie merytorycznym P. Jan Romanowski, tel. 071/ 370-88-50 faks 71 370-88-52 

    - w zakresie proceduralnym: P. Piotr Karek tel. 71/ 370 89 47  od poniedziałku do piątku w 

godz. 9:00 – 14:00. 
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2. Ze względu na obowiązkową formę pisemną postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia 

ustne dla Wykonawcy ze strony Zamawiającego nie są wiążące. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

    2 000,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).  

2). Forma wadium.  

    1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

        a) pieniądzu;  

        b).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007r.Nr 42, poz.275, ze zm.).  

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w 

treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, np. poprzez następujący zapis:  

„Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Operę Wrocławską z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 postępowaniem o zamówienie publiczne, 

którego przedmiotem jest … tu nazwa postępowania….., w którym na mocy swojej oferty 

uczestniczą: … tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia …. (zwani łącznie „Wykonawcą”), wymagane jest wniesienie wadium w 

wysokości ……..” 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

c) kwotę gwarancji,  

d) termin ważności gwarancji, przy czym gwarancja nie może zostać odwołana,   

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego” w sytuacjach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.  

f) mieć formę oświadczenia: bezwarunkowego i nieodwołalnego; 

g) musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi 

być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać, zgodne co do 

treści, następujące elementy:  

a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści 

poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sposób 

analogiczny jak opisany powyżej przy gwarancji.  

b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,  

c) kwotę, do wysokości, której poręczyciel będzie zobowiązany,  

d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o 

charakterze terminowym nie może zostać odwołane.  

e) zobowiązanie poręczyciela do: „zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego” w sytuacjach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 

f) mieć formę oświadczenia: bezwarunkowego i nieodwołalnego; 

g) musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3). Miejsce i sposób wniesienia wadium.  

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: PKO BP S.A. I o/ Wrocław rachunku dla podmiotów krajowych                          

35 1020 5226 0000 6102 0368 6466, dla podmiotów zagranicznych, kod swift: 

BPKOPLPW,  nr iban: PL 35 1020 5226 0000 6102 0368 6466 z podaniem tytułu i/lub 

znaku postępowania: „WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  USŁUGI 

ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU ŚRODKÓW INSCENIZACJI I INNYCH PRZEDMIOTÓW 

GABARYTOWYCH DLA POTRZEB OPERY WROCŁAWSKIEJ” ZP PN 13 15 

         Do Oferty można dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia  

przelewu.  

2. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy załączyć w formie kserokopii do 

Oferty. Dodatkowo należy złożyć oryginał ww. dokumentu w Siedzibie 

Zamawiającego w pokoju 556 ( kasa) – piętro V.  

    Kopertę należy opisać: Wadium w formie niepieniężnej ( z podaniem tytułu i/lub znaku 

postępowania), nazwa Wykonawcy. 

4). Termin wniesienia wadium.  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 

przelew przed upływem terminu składania ofert.  

 W wymienionym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane ale niewystarczające do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
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5). Zwrot wadium.  

1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim 

Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane. 

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

6). Utrata wadium.  

     Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca:  

1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył, z przyczyn leżących 

po jego stronie, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub 

pełnomocnictw, lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub  informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 

stronie  

2. którego oferta została wybrana:  

a).odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

ofertą. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje, że 

Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona  w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz. 

4.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i 

siedziby. 

5..Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną w 

 przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: 

a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Wykonawca ten winien załączyć do 

oferty aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

lub samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych zaświadczeń z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

b) a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik - również pełnomocnictwo, 

6.W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie (odpis). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać następujące dokumenty i 

oświadczenia: 

-  Pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

-  Formularz Ofertowy – wzór Załącznik nr 1 do SIWZ  

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania wymienione w rozdziale IX SIWZ. 

- dokument wykazujący zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, iż poszczególne 

utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one udostępniane          

( o ile dotyczy) 

 

9.Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 

zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów oświadczeń będących załącznikami do 

niniejszej SIWZ. 
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10.Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, chyba że zapisy szczegółowe SIWZ stanowią inaczej, 

wskazując dla poszczególnych dokumentów formę oryginału, lub formę kopii poświadczonej 

notarialnie, lub formę samodzielnie pobranych wydruków. Kopie dokumentów opisane winny 

być „za zgodność z oryginałem”, oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

11.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez  

osobę podpisującą ofertę. 

13.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane. 

14.Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie w 1 egz. 

15.Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana  w 

taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego 

otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 

     Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

Oferta w postępowaniu na „Usługi załadunku i rozładunku środków inscenizacji i 
innych przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 
 
 Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Wrocławska 
                                                    ul. Świdnicka 35  
                                                    50-066 Wrocław 

 
     UWAGA: nie otwierać przed dniem 19.08.2015r. godz.09.30 
 Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak  

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” . 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 

 i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

19. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i polegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnione. Wtedy też Wykonawca zgodnie a art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego, 

iż poszczególne utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz.211, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

Uwaga: 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy). 

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia                      

19.08.2015r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 

2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2015r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 

704 (V p.). 

4.W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

   - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

Zamówienia 

       -   zbadanie nienaruszalności ofert; 

       -  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

       -  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej  

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 

dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom . 

6. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.  

7. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle   

Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
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2. Cena oferty musi być podana do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cenę oferty należy wyliczyć, jako: 

Wykonawca poda cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem 

oferty (formularz oferty-załącznik nr 1 do SIWZ): 

kwotę netto miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

(poz 1), iloczyn pozycji 1 i ilości podanych w poz 2. miesięcy wykonywania usługi (poz 3), 

wysokość % stawki podatku VAT (poz 4), wartość podatku VAT w złotych (kolumna nr 5), a 

następnie całkowitą cenę  brutto  (kolumna nr 6). 

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do                                                                

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku 

5. Cena ofertowa będzie niezmienna z wyłączeniem okoliczności wskazanych we WU. 

 

XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MAJĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Rozliczenia z wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
 
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które łącznie: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 

     2) nie podlegają odrzuceniu; 

     3) oferują dostawy zgodnie w wymogami zamawiającego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 

najniższej  ceny. Zgodnie z art. 91 ust 2a ustawy Pzp Zamawiający stosuje kryterium ceny  

jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie 

dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. 

3.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaproponował 

najniższą cenę ofertową wyliczona w sposób podany w pkt. XVI SIWZ.  

4. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XIX. WARUNKI UMOWY 
 

Treść wzoru umowy zamieszczono w załączniku nr 8 do SIWZ, który stanowi jej integralną część. 

 
XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XXI.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
 WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1..Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje o 

    tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

2..Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 

dni - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie  – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit a), pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została 

złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

3..Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 

kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania 

do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. 

wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych). 

4..Jeżeli została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka  

cywilna), Zamawiający żąda złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, to na podstawie art. 94 ust 3 ustawy 

Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 
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XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 

 

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1..Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

Pzp. 

2..Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 ustawy Pzp. 

3..Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4..Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 

Ø opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Ø wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

Ø odrzucenia oferty odwołującego. 

5..Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

6..Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego  

certyfikatu.   

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu.  

8..Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).  
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 
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10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego  

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

11.Odwołanie wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

12.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

15.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

  18.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie 

o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 

20.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać 

ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

22.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

  23.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

  24.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1). Oferta                  Załącznik nr 1 

2). Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp                                      Załącznik nr 2 

3). Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do          

    wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,                               Załącznik nr 3 

4). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub 

     oświadczenie o  braku przynależności do grupy kapitałowej                              Załącznik nr 4 

5). Wykaz usług                                                     Załącznik nr 5 

6). Wykaz osób                   Załącznik nr 6 

7). Opis Przedmiotu Zamówienia                 Załącznik nr 7 

8). Wzór Umowy                                                                                          Załącznik nr 8 

 

Wrocław, dnia  11 sierpnia 2015 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 21 

Nazwa Wykonawcy                     Za��cznik nr 1 do 
SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Na zadanie pn.: 
 

„Usługi załadunku i rozładunku środków inscenizacji i innych przedmiotów 
gabarytowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 

 
„Usługi załadunku, rozładunku i  nadzoru nad transportem środków inscenizacji dla potrzeb Opery 
Wrocławskiej” znak : ZP/PN/13/15 
działając	  w	  imieniu	  i	  na	  rzecz:	  
	  
Nazwa:	  ....................................................................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	   	   	  
Siedziba:	  .................................................................................................................................................................	  

	  ...................................................................................................................................................................................	  ………..……	  
	  
Nr	  telefonu/faksu:	  ..................................................................................................................................................	  
	  
Adres	  poczty	  elektronicznej:	  ..................................................................................................................................	  
	  
Nr	  konta	  do	  zwrotu	  wadium:………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Numer	  NIP:	  ....................................................	  Numer	  	  REGON:	  ………………....……………………..……………………………….	  

	  (nazwa	   (firma)	   dokładny	   adres	  Wykonawcy/Wykonawców);	   w	   przypadku	   składania	   oferty	   przez	   podmioty	   występujące	   wspólnie	   –	  
Konsorcjum	  podać	  nazwy	  (firmy)	  i	  dokładne	  adresy	  wszystkich	  podmiotów	  składających	  wspólną	  ofertę),	  

	  
składamy	  niniejszą	  Ofertę,	  do	  oferty	  załączamy	  komplet	  dokumentów	  i	  oświadczeń:	  

• potwierdzających	  spełnienie	  warunków	  udziału	  w	  postępowaniu	  ;	  
• potwierdzających	  brak	  podstaw	  do	  wykluczenia	  z	  postępowania.	  

1/	  Oświadczamy,	  że	  naszym	  pełnomocnikiem	  dla	  potrzeb	  niniejszego	  zamówienia	  jest:	  	  

………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
.	  

	  (Wypełniają	  jedynie	  wykonawcy	  składający	  wspólną	  ofertę	  -‐	  Konsorcjum)	  

2/	  Oświadczamy,	  że	  oferujemy	  realizację	  przedmiotowego	  zamówienia	  publicznego	  na	  zasadach	  określonych	  
w	  SIWZ,	  za	  cenę	  ofertową	  	  
 

1        2 3= 1 x 2 4 5 6= 3+5 
Cena ryczałtowa 
netto za 1 miesiąc 
wykonywania usługi 
zgodnie z OPZ i WU 

11 
miesięcy 

Cena  netto za 
wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia w 
okresie 11 
miesięcy zgodnie z 
OPZ i WU 
 
 

Stawka 
VAT 
 
    

Wartość 
VAT 
 
 
 
 
 
 

Cena  brutto  
za wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia w 
okresie 11 
miesięcy 
zgodnie z OPZ i 
WU 
 

 
 
 
………………….……..PLN 

  
 
 
…………………PLN 

 
 
 
……..…% VAT 

 
 
 
……………PLN 

 
 
 
………..……….PLN 
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3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane  
     z wykonaniem zamówienia. 
 
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od 
zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

 
5. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego. 
 
6. Oświadczam, iż  zapoznałem się ze Wzorem Umowy  i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
7. Oświadczam, iż do wykonania przedmiotu zamówienia desygnuję liczbę ……………………..osób, w 

tym co najmniej 1 brygadzisty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
8. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
9. Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych 

części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić): 
	  

1)	   ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	  
(Opis	  części	  zamówienia,	  nazwa	  podwykonawcy,	  wartość	  podzlecanego	  zamówienia)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	  

(Opis	  części	  zamówienia,	  nazwa	  podwykonawcy,	  wartość	  podzlecanego	  zamówienia)	  
	  

10. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeśli dotyczy). 
   Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa ………………………………….. i nie powinny być udostępniane innym 
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 8 ust 3 
ustawy Pzp wraz z ofertą składam dokument potwierdzający, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
 

11. Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer  
 
     NIP:................................................................................................................... 
 

12. Do niniejszej oferty załączam: 
 

1) ……………………………………….                      2) ………………………………………. 

 

3) ..........………………………....                      4) ..........……………………….... 

 

 

13. Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron. 
	  
	  
	  
.....................................................	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ..............................................................................	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (miejscowość,	  data)	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (imię	  i	  nazwisko	  oraz	  czytelny	  podpis	  osoby	  /osób	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  uprawnionych	  do	  reprezentowania	  	  wykonawcy)	  
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Za��cznik nr 2 do SIWZ 
(nale�y z�o�y� w formie orygina�u)  

 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 

                                        O�WIADCZENIE WYKONAWCY  
 
o spe�nieniu warunków udzia�u w post�powaniu okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 
i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). Przyst�puj�c do 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na „Us�ugi za�adunku i roz�adunku 
�rodków inscenizacji i innych przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery 
Wroc�awskiej” 
 
 
……………................................................................................................................................  
 
.....................…...........................................................................................................................  
(pe�na nazwa Wykonawcy)  

 
spe�nia warunki dotycz�ce:  
1. posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej dzia�alno�ci lub czynno�ci, 

je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania,  

2. posiadania wiedzy i do�wiadczenia,  

3. dysponowania odpowiednim potencja�em technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i piecz�� osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 

UWAGA: 
 
Jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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                                                                                                                   Za��cznik nr 3 do 
SIWZ  
(nale�y z�o�y� w formie orygina�u)  
 

 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 

                                        
 
                                     O�WIADCZENIE WYKONAWCY 
 
o braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego 
z powodu okoliczno�ci, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. 
poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). 
	  
Przystępując	   do	   postępowania	   o	   udzielenie	   zamówienia	   publicznego	   na	   „Us�ugi za�adunku i 
roz�adunku �rodków inscenizacji i innych przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery 
Wroc�awskiej” 
	  
 
o�wiadczam, �e brak jest podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie 
zamówienia.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i piecz�� osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum , Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum indywidualnie 
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                                                                                                                   Za��cznik nr 4 do 
SIWZ  
(nale�y z�o�y� w formie orygina�u)  

 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy) 

                                     
                                           O�WIADCZENIE WYKONAWCY 
                                             z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

	  
Przystępując	   do	  udziału	  w	  postępowaniu	   o	   udzielenie	   zamówienia	   publicznego	   na	  „Us�ugi za�adunku i 
roz�adunku �rodków inscenizacji i innych przedmiotów gabarytowych dla potrzeb Opery 
Wroc�awskiej” 
oświadczam,	  że	  	  
	  
....................................................................................................................................................................	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….	  

(	  	  wykonawca,	  NIP,	  REGON	  )	  
	  
1)	   nie	   należy	   do	   żadnej	   grupy	   kapitałowej	   w	   rozumieniu	   ustawy	   z	   dnia	   16	   lutego	   2007	   r.	   	   o	   ochronie	  

konkurencji	  i	  konsumentów	  (Dz.	  U.	  Nr	  50,	  poz.	  331	  z	  późn.	  zm.)*,	  
	  
2)	  należy	  do	  grupy	  kapitałowej	  ……………..…………………………………………….	  	  	  	  w	  rozumieniu	  ustawy	  z	  dnia	  16	  lutego	  

2007	   r.	   o	   ochronie	   konkurencji	   i	   konsumentów	   (Dz.	   U.	   Nr	   50,	   poz.	   331	   z	   późn.	   zm.),	   do	   której	   należą	  
ponadto*:	  

	  
a)	  ………………………………………………….	  
	  
b)	  …………………………………………………	  
	  
c)	  …………………………………………………	  
	  
	  
......................................................	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   .......................................................	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (miejscowość,	  data)	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy	  
	  
*	  niepotrzebne	  skreślić	  
 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum, Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum indywidualnie 
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…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
          Za��cznik nr 5 do SIWZ 

 
Wykaz usług 

Wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich  3 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku   wiedzy i 
doświadczenia zgodnie z SIWZ  

UWAGA: Do wykazu wykonanych  usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały 
wykonane  należycie. 

 
L.p 

 
Przedmiot  

 
Nazwa 
zamawiającego 

 
Miejsce 
wykonania 

Termin realizacji Doświadczenie 
 
 Rozpoczęcia Zakończenia 

1   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

2      Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

3      Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

4   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

 
 
**   niepotrzebne skreślić. 
*** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w  szczególności pisemne 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i 
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
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    ......................................................                                      ........................................................ 
         (miejscowość, data)                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                                  do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 

…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  

 
Za��cznik nr 6 do SIWZ 

       
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku 

brygadzisty 
 

Lp. Imię i nazwisko Planowana funkcja 
przy realizacji 

zamówienia 

Doświadczenie  
(w tym wymagane doświadczenie 

zgodnie z SIWZ dla 
przedmiotowego zamówienia) i 

kwalifikacje 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
wymienioną 

osobą** 

Termin realizowanych usług 
przez wykazaną osobę 

rozpoczęcie 

(data) 

zakończenie 

(data) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Brygadzista 

 
 Doświadczenie 

własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

  

2.   
 

 Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

  

 
            

**   niepotrzebne skreślić. 
*** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w  szczególności pisemne 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i 
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
 
 
 
 

       
......................................................	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ..............................................................	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (miejscowość,	  data)	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                             do reprezentacji Wykonawcy) 
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     Za��cznik nr 7 do 
SIWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia są usługi załadunku i rozładunku środków inscenizacji i innych 

przedmiotów gabarytowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z jego bieżącym 

zapotrzebowaniem dla Opery Wrocławskiej. 

Szczegółowy opis wymagań: 

 
1. Załadunek/ rozładunek   przedmiotów gabarytowych  (a w tym m.in. dekoracji / jej 

elementów, środków inscenizacji) na/z samochód ciężarowy lub samochód ciężarowy  z 
przyczepą lub samochód typu TIR lub inny środek transportu będący w dyspozycji Opery 
przez okres realizacji zamówienia.  

2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia na trasach: 
     - pomiędzy: 
     Operą Wrocławską (adres: ul. Świdnicka 35, Wrocław) 
     magazynem ul Bystrzyckiej/Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu  
     pracowniami Opery ul. Tęczowa 

- w innych lokalizacjach  wskazanych przez Zamawiającego ( przewidywalne do 50 km od 
granic administracyjnych miasta Wrocław i w jego obrębie), zgodnie z jego bieżącym 
zapotrzebowaniem  

3. Rozładunek przetransportowanych przedmiotów gabarytowych  oraz ułożenie w wyznaczonych  
miejscach wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego ( m.in. np. 
przedsionku Opery, na zascenie i scenę, na windę towarową, w magazynie, w pracowni) 

4. Wykonawca zobowiązany zachowywać szczególną ostrożność i zapewnić ochronę przed 
uszkodzeniem m.in. mechanicznym uszkodzeniem, podczas transportu oraz załadunku i 
rozładunku. Wymagane szczególne zapewnienie dbałości o nie uszkodzenie transportowanych 
elementów (a w tym m.in. stosowanie dostarczonych przez Zamawiającego przekładek 
styropianowych, pasów ściągających i plandek ). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe w transporcie, wynikające z np. brawurowej jazdy kierowcy, czy 
nagłego hamowania pojazdu będącego w dyspozycji Opery, jeżeli szkody nie powstały w 
czasie załadunku, rozładunku, czy podczas transportu, a  środki inscenizacji na 
wykorzystywanym środku transportu rozmieszczone i zabezpieczone zostały właściwie. 

5. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia wymienionych w pkt. 1-4  będzie się 
odbywać według miesięcznego harmonogramu realizacji usługi (dalej harmonogram). Za 
przygotowanie i dostarczenie Wykonawcy harmonogramu najpóźniej na dwa dni przed 
rozpoczęciem nowego miesiąca odpowiada osoba wskazana przez kierownika technicznego 
Opery Wrocławskiej. 

6. Harmonogram o którym mowa w pkt. 5, będzie zawierał co najmniej:  
     Datę realizacji usługi;  
     miejsca załadunku/ rozładunku przedmiotów gabarytowych  
7. Pierwszy harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż  w 

terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim bieżących zmian, wraz 

przekazaniem Wykonawcy niezwłocznie informacji o każdej zmianie w harmonogramie z 
odpowiednim wyprzedzeniem.   
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9. Wykonawca do realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia desygnuje niezbędną ilość 
osób w liczbie nie mniejszej niż 6, ( funkcję brygadzisty może pełnić jedna z tych osób). 

10. W przypadku składowania przedmiotów gabarytowych  na zewnątrz Opery lub  magazynów 
lub w innych miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić należyte zabezpieczenie i ochronę składowanych elementów 
gabarytowych przed warunkami atmosferycznymi (np. opady deszczu, opady śniegu itp.) 
przy pomocy np. plandek. 

11. W przypadku składowania przedmiotów gabarytowych  na zewnątrz Opery lub  magazynów 
lub w innych miejscach Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć tą dekorację, jak 
również inne przedmioty gabarytowe w taki sposób, aby znajdowała się ona w jednym, 
wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu a w tym w szczególności ułożyć ją w taki sposób 
aby nie podlegała procesowi zniszczenia, zabezpieczyć ją przed upadkiem, przed działaniem 
osób trzecich, a nadto ułożyć ją w taki sposób aby jej poszczególne elementy nie 
spowodowały szkody w mieniu osoby trzeciej (np. zablokować elementy ruchome takie jak 
koła).  

12. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Kierownikiem Technicznym Opery i 
Kierownikiem Sceny. 
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     Za��cznik nr 8 do 
SIWZ 

 
Wzór umowy 

 
Umowa Nr  

 
Umowa zawarta w dniu …………………...r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. 
poz. 349) 
 
pomiędzy: 
Operą Wrocławską z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze 
Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod nr 
11, NIP: 896-000-55-26, Regon 000278942, reprezentowaną przez: 
1. Janusza Słoniowskiego – Zastępcę Dyrektora 
2. Kazimierza Zalewskiego – Pełnomocnika Dyrektora Ds. Finansowych Głównego Księgowego 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
............................. z siedzibą ........................................................., 
NIP:.............................., REGON:...................... 
Reprezentowanym przez: 
1. ........................................ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

§ 1. 
1. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zakresem zawartym w opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy, tj. w szczególności załadunku, i 
rozładunku przedmiotów gabarytowych (a w tym np. dekoracji lub jej poszczególnych części, 
środki inscenizacji) dla potrzeb Opery Wrocławskiej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą 
realizowane przez Wykonawcę według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W powyższym 
zakresie Wykonawca oświadcza że przedmiot umowy wykonywany będzie przez co najmniej 6 
pracowników (w tym brygadzisty), przy czym przed dopuszczeniem ich do wykonywania 
umowy Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić ich w zakresie przepisów ppoż, bhp, a nadto 
zapewnić odpowiednią odzież ochronną do wykonywania czynności, wynikających z niniejszej 
umowy, a nadto zapoznać ich z obowiązującymi u Zamawiającego regulaminami, 
zarządzeniami – o ile będą miały zastosowanie do niniejszej umowy.  

3..Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z miesięcznym 
harmonogramami realizacji usług otrzymywanych od kierownika technicznego Opery 
Wrocławskiej lub wskazaną przez niego osobę najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem 
nowego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim bieżących 
zmian, wraz przekazaniem Wykonawcy niezwłocznie informacji o każdej zmianie w 
harmonogramie z odpowiednim wyprzedzeniem.   

4..Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi u Zamawiającego regulaminami (a w tym w szczególności dot. korzystania z 
parkingu, ochrony, ppoż itp.) znajdującego się przy budynku Opery Wrocławskiej, jak również 
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wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego (w tym w szczególności co do sposobu załadunku 
/ rozładunku, określenia czasu wykonywania tych czynności). 

 
§ 2. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody jakie mogą powstać w 
czasie załadunku, rozładunku oraz podczas transportu w wyniku niewłaściwego rozmieszczenia 
/ ułożenia czy też zabezpieczenia lub braku zabezpieczenia środków inscenizacji / dekoracji na 
wykorzystywanym środku transportu, przy czym odpowiedzialność ta rozciąga się na nie tylko 
na rzeczywistą wartość rzeczy, ale również na wartość odtworzenia lub wytworzenia 
zniszczonej / zagubionej dekoracji / rekwizytu, i/lub innego przedmiotu gabarytowego.   

2. Wykonawca oświadcza, ze przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ………………….. 
zł i zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie co najmniej na takich samych warunkach w czasie 
trwania umowy. Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia jej braku Zamawiający ma prawo opłacić polisę z pierwszej należnej 
Wykonawcy płatności wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dyspozycyjności zgodnie z harmonogramem realizacji usług w 
zakresie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca pozostawał będzie w dyspozycji Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który to dokument stanowi załącznik do umowy. 

3. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą telefonicznie, względnie za pośrednictwem 
maila.  

 
§ 4. 

Osobą do kontaktów dla realizacji postanowień niniejszej umowy: 
1. Ze strony Zamawiającego jest p.............................. tel.: ...................................... w 

powyższym zakresie ustala się że osoba ta jest również uprawniona do skwitowania 
prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę,  względnie zgłaszania zastrzeżeń co do 
sposobu jej wykonywania  

2. Ze strony Wykonawcy jest p.................................. tel.: ...................................... w  
powyższym zakresie ustala się że osoba ta jest również uprawniona przyjmowania zaleceń 
Zamawiającego co do sposobu wykonywania umowy, jak również uwag / reklamacji 
związanych z jej wykonywaniem.  

 
§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca jest uprawniony do 
wystawiania raz w miesiącu faktury VAT, zgodnie z zakresem zlecenia, z uwzględnieniem  cen  
podanych w Ofercie będącej załącznikiem do niniejszej Umowy.      

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 1 miesiąc kalendarzowy: 
netto –...........................zł, słownie: ............................................... 
powiększone o podatek VAT ......% o wartości ....................................  słownie: 
.................................... co daje kwotę brutto –.................zł 
słownie : .....................................         
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
umowy – a w tym w szczególności koszty odzieży roboczej, odpowiednich zabezpieczeń dla 
pracowników, koszty ubezpieczenia itp.                                                

3..Maksymalne nominalne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony określają na kwotę: 
...........................zł (brutto) (słownie...............................................). 

4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za spełnienie świadczenia stanowiącego przedmiot niniejszej 
umowy, stanowi podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej na dokumencie finansowo - 
księgowym.  

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność za świadczoną usługę, w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania faktury przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia zapłaty za wykonane usługi, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych. 
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7. Wynagrodzenie należne będzie wyłącznie za czas faktycznego wykonywania umowy. w powyższym 
zakresie Strony zgodnie ustalają, ze w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca 
nie będzie miał żądnych roszczeń o zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia / odszkodowania itp.  

 
§ 6. 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od 1 września 2015 do dnia 31 lipca 2016r. 
2. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy:  
− Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w 

rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a w szczególności nie stawia się  w 
umówionym miejscu i czasie, stawiwszy się nie wykonuje przedmiotu umowy,  
doprowadza (swoim działaniem lub zaniechaniem) do uszkodzenia przewożonych 
dekoracji, 

− Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, 
− Wykonawca nie odbiera telefonów, pod numerem wskazanym w umowie, 
− Wykonawca nie wykonuje zaleceń Zamawiającego,  
− Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów, zarządzeń  
− Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny 

przez okres dłuższy niż 1 dzień. 
Umowa ulegnie rozwiązaniu, bez konieczności składania w tym zakresie osobnego 
oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron umowy, w przypadku gdy suma wynagrodzenia 
Wykonawcy – liczona od początku trwania umowy, osiągnie wartość określoną w § 5 ust. 3.  

 
§ 7.  

1. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku 
niestawiennictwa o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniej 
ilości pracowników Wykonawcy do wykonywania czynności, wynikających z niniejszej umowy, 
nieprzystąpienia do czynności załadunku / wyładunku, wydłużania tych czynności, nie 
zabezpieczenia dekoracji / środków inscenizacji na czas transportu, zobowiązany jest on 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4% wynagrodzenia miesięcznego brutto, 
za każdy przypadek niewykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zastrzeżona 
kara nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, wynikającej m.in. z braku 
możliwości realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia (a w tym w szczególności: koszty 
oczekiwania na dekorację / środki inscenizacji, koszty odwołania spektaklu, honoraria 
artystów, itp.), Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody (obejmującej szkodę realną jak również utracone korzyści), 
względnie zlecenia wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy profesjonalnemu 
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu 
w tym zakresie.  

2..W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę mienia którego Zamawiający jest 
posiadaczem lub właścicielem, Zamawiający obciąży Wykonawcę za poniesioną szkodę fakturą 
VAT na podstawie protokołu stwierdzającego zniszczenie lub uszkodzenie, podpisanego przez 
przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem, że w  przypadku gdy Wykonawca odmówi podpisania 
protokołu, to Zamawiający uprawniony będzie do jego jednostronnego sporządzenia, a 
poczynione w takim protokole ustalenia Wykonawca będzie uważał za własne. Szkoda 
Zamawiającego obliczana będzie jako wartość odtworzenia / wykonania dekoracji / środków  
inscenizacji. Wystawiona przez Zamawiającego faktura podlega kompensacie z kolejnej faktury 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy z 
zachowaniem należytej staranności, a także chronić interesy Zamawiającego  w zakresie 
powierzonym umową. 

4.. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy, a w tym w szczególności w 
dniu i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego nie stawia się odpowiednia ilość 
pracowników Wykonawcy, względnie stawiwszy się nie wykonują przedmiotu umowy, to  
Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonywania przedmiotu umowy – na koszt i 
ryzyko Wykonawcy – profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania 
wyroku sądu w tym zakresie.  
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5..Odpowiedzialność Wykonawcy wyłącza zaistnienie zdarzeń o charakterze siły wyższej (jak 
powódź, pożar, wypadek samochodowy spowodowany zawinieniem osoby trzeciej). 

 
§ 8. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na jej zawarcie ze wskazanym przez siebie podwykonawcą. 

2. Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w par. 8 ust. 1 Umowy, jest wniosek Wykonawcy 
określający część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) wraz z podaniem danych podwykonawcy oraz 
wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

3. W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca 
dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 2: 

a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę usług, obejmujących przedmiot zbliżony do 
części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, 
b) wykaz osób  działających w ramach obowiązków podwykonawcy wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wymagane prawem uprawnienia tych osób (jeżeli są wymagane). 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikający z niniejszej umowy. 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu na piśmie, nie 
później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania wykaz swoich wymagalnych 
zobowiązań względem Podwykonawców lub pisemne oświadczenie Podwykonawców o braku 
wymagalnych należności od Wykonawcy. Uregulowanie wymagalnych świadczeń względem 
Podwykonawców warunkuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami, zapisy niniejszej umowy dotyczące 
pracowników Wykonawcy mają zastosowanie do podwykonawców odpowiednio.  

 
§ 9. 

1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na 
warunki pozaumowne. 

2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT) z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi 
na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; 

b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli 
stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy; 

c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności  
przyspieszających realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; 

d) zmian sposobu i terminu płatności na rzecz Wykonawcy 
e) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron 

umowy, 
f) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych. 
g) zmiany osoby brygadzisty o ile będzie spełniał warunki doświadczenia przewidziane przez 

Zamawiajacego  
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i 

obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 
szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
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§ 10. 

1. Umowa niniejsza nie stanowi umowy o pracę dla poszczególnych pracowników Wykonawcy, ani 
promesy ich zawarcia – o czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników.  

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich 
nieskuteczności przez Sąd  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 
768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) oraz  Kodeksu Cywilnego.  

4. Wyłącza się ogólne wzorce umowne, obowiązujące w przedsiębiorstwie Wykonawcy.  
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik Nr 2 – OPZ  
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 


